2021.GADA NOLIKUMS
LATVIJAS ČEMPIONĀTAM GRIEĶU-ROMIEŠU, BRĪVAJĀ CĪŅĀ UN BRĪVAJĀ CĪŅĀ
SIEVIETĒM PIEAUGUŠO VECUMA UN JUNIORU VECUMA GRUPĀ.
1. MĒRĶIS
Noskaidrot spēcīgākos(kās) cīkstoņus(nes), komandas un labākos trenerus.
2. VADĪBA
Sacensības organizē LSCF sadarbībā ar CSK “Kurzemnieks”. Sacensību galvenais tiesnesis
Jānis Rončs (UWW PM kategorija), sacensību galvenais sekretārs Aivars Naglis (Nacionālā
kategorija).
3. VIETA UN LAIKS
3.1. Sacensības notiks 2021.gada 25. septembrī, Saldū, Jelgavas ielā 6. Sacensību sākums
11.00. Sacensību atklāšana – 16.00. Finālcīņas – 16.30.
3.2. Dalībnieku izloze notiks 2020.gada 25. septembrī, Saldū, Jelgavas ielā 6. pēc svēršanās
procedūras.
3.3. Dalībnieku svēršanās notiks 2020.gada 25. septembrī no pl. 8.30 līdz pl. 9.00 Saldū,
Jelgavas ielā 6.
3.4. Komandu pārstāvju un tiesnešu sanāksme notiks Jelgavas ielā 6. Saldū, 25. septembrī pl.
10:30 sacensību vietā.
4. DALĪBNIEKI
Sacensībās var piedalīties sākot ar 2003. gadā dzimušie cīkstoņi(nes) un vecāki, 2004. gadā
dzimušie cīkstoņi(nes) drīkst piedalīties ar vecāku un ārstu atļauju sekojošās svara kategorijās:
4.1. Grieķu romiešu cīņā (GR) 50kg-55kg, 60kg, 63kg, 67kg, 72kg, 77kg, 82kg, 87kg, 97kg,
130kg.
4.2. Brīvajā cīņā (FS) 57kg, 61kg, 65kg, 70kg, 74kg, 79kg, 86kg,92kg, 97kg, 125kg,
4.3. Sieviešu cīņā (WW) 50kg, 53kg, 57kg, 62kg, 68kg, 76kg. (Olimpiskās svara kategorijas)
5. NOTEIKUMI
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar UWW starptautiskajiem cīņas noteikumiem (izņemot
komandu un treneru vērtējumu).
5.2. Komandu vērtējumā katrā svara kategorijā komandai ieskaites punktus skaita pēc iegūto
medaļu skaita un to vērtības, un vērtējot pirmo sešu vietu ieguvējus.

5.3. Zelta medaļa –10. Punkti, sudraba medaļa – 8 punkti, bronzas medaļa – 6. punkti, 4.vieta
– 4. punkti, 5. vieta – 2. punkti, 6. vieta – 1. punkts.
5.4. Treneru vērtējumā katrā svara kategorijā trenerim skaita sešus labākos rezultātus par
izcīnīto vietu, saņemot ieskaiti komandu vērtējumā.
5.5. Sacensību galvenais tiesnesis veido tiesnešu komandu.
5.6. Sacensībās var piedalīties LR pilsoņi (nes), patstāvīgie iedzīvotāji, citu valstu sportisti, kam
ir legāla uzturēšanās atļauja Eiropas Savienībā vai atļauja veikt trenera darbu Latvijas
teritorijā (reģistrēts trenera sertifikāts LSFP reģistrā).
5.7. Svēršanās laikā sportistam jāuzrāda derīgs personas apliecinošs dokuments - pase vai ID
karte.
5.8. Individuāli startējošajiem sportistiem jābūt ārsta izziņai par atļauju piedalīties sacensībās.
Izziņa derīga, ja tā izdota ne vēlāk kā trīs dienas pirms sacensību sākuma.
5.9. Junioru un pieaugušo sacensību dalībnieku ieskaite tiek noteikta katrā svara kategorijā
atsevišķi un tiek noteikta pēc sacensību dalībnieku skaita.
5.10.
Ja čempionāta laikā junioru vecuma grupā, godalgoto vietu ieguvēji savā starpā nav
tikušies, labāko cīkstoņu noteikšanai tiks organizētas papildus cīņas.
6. APBALVOŠANA
Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā, vērtējumā tiks apbalvoti ar medaļu un diplomu,
komandu vērtējumā tiek apbalvoti ar kausu, treneru vertējumā pirmo trīs vietu ieguvējus
apbalvo ar medaļu.
7. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
7.1. LSCF sedz izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu.
7.2. Dalībnieku ceļa, ēdināšanas, izmitināšanas un citus izdevumus sedz komandējošā
organizācija.
7.3. Dalības maksa vienam dalībniekam – 15 EUR (piecpadsmit eiro), LSCF izraksta rēķinu
komandējošajai organizācijai pēc sacensībām par startējošo dalībnieku skaitu kuru nosūtīs
elektroniski uz organizācijas e-pastu.
7.4. Dalības maksa sacensību dalībniekiem, kas nav LSCF biedri ir 25 EUR (divdesmit pieci
eiro).
7.5. Komandējošā organizācija pieteikumā norāda savas organizācijas rekvizītus.
7.6. Individuāli startējošie dalībnieki, norēķinu par dalību sacensībās veic ar pārskaitījumu uz
LSCF bankas norēķinu kontu Swedbank Konta Nr. LV76HABA0551043831688 pirms
dalībnieku akreditācijas procedūras.
7.7. Sacensību organizators nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību sacensību laikā. Pārējos
ārstēšanās izdevumus sedz sportista komandējošā organizācija, pats sportists vai cita
organizācija.
7.8. Sacensību organizators nodrošina sanitārā protokola ievērošanu.

8. PIETEIKUMI
8.1. Komandu pieteikumus jānosūta līdz 21. septembrim izmantojot norādīto paraugu. Gala
pieteikumus jānosūta 24h pirms izlozes izmantojot norādīto paraugu (Word vai Excel
formātā bez parakstiem) jānosūta uz LSCF e-pastu: ugis@zusa.lv

Sportistu pieteikuma forma 2021.gada Latvijas čempionātam.
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Organizācijas vadītājs:
Komandas pārstāvis:
Ārsts:
8.2. Komandu pieteikumus ar parakstiem jāiesniedz vienu stunda pirms izlozes sacensību
sekretāram.
8.3. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Latvijas Sporta Cīņas federācija”. Tiesiskais
pamats personu datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos aktos
noteikto pienākumu veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir biedrības “Latvijas Sporta
Cīņas federācija” sacensību organizācijas un sporta darba nodrošināšana. Jūsu personas
datus saņems biedrības “Latvijas Sporta Cīņas federācija” darbinieki vai
līgumorganizācijas, tiešo darba pienākumu veikšanai. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto termiņu. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa
piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu
apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu
valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu datu apstrāde.

